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Reunião Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências

Agrárias Realizada em 02/09/2016

Aos  dois  dias  do  mês  de  setembro  do  ano  dois  mil  e  dezesseis,  às  treze  horas  e

cinquenta  minutos,  estiveram reunidos  na  Regional  Jataí,  Cidade  Universitária  José

Cruciano de Araújo, no Auditório Inferior da Central de Aulas II, os conselheiros da

Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Agrárias  (CIAGRA),  Américo  Nunes  da

Silveira Neto, Ana Luísa Aguiar de Castro, Daniela Pereira Dias, Darly Geraldo Sena

Júnior,  Edmilson  Santos  Cruz,  Fernando  José  dos  Santos  Dias,  Jaqueline  Fátima

Rodrigues,  Josy  Fraccaro  Marins,  Karina  Ludovico  de  A.  Martinez  Lopes,  Valcinir

Aloísio Scalla Vulcani, Marcos Humberto Silva de Assis, Paulo César Timossi, Paulo

Fernando Zaiden Resende, Roberta de Moura Assis Lima, Igo Guimarães, Márcia Dias

e Gustavo Luz Ferreira, conforme lista de presença em anexo. O Professor Américo

inicia  a  reunião com os Informes: Na última reunião do Consuni,  foi  apresentada a

resolução 32/2013 com alterações e foi pedido que cada Unidade faça sugestões até 25

de setembro. Américo sugere que a CAD faça as considerações, pois a resolução muda

os processos de avaliação de progressão e estágio probatório. Prof. Fernando pede os

professores enviem as sugestões para a CAD, as quais serão discutidas com a chefia em

reunião.  Prof.  Américo  informa  que  na  reunião  do  Conselho  Gestor  da  REJ  foi

divulgado que a Universidade Federal de Jataí foi aprovada na LDO de 2017, a criação

do CIDARQ de Jataí e aprovação o corte  dos pinheiros do Campus Riachuelo, com

programação  e  processo  de  licitação.  Conforme  Prof  Américo,  nesta  reunião  foi

apresentado o projeto de criação da Seccional CEGEF de Jataí com suas atribuições, o

qual foi solicitado vistas pela CIAGRA. A TAE Carolina, coordenadora da Seccional do

CIDARQ de Jataí apresenta a estrutura do protocolo e do futuro CIDARQ, bem como

pede a colaboração dos secretários, presentes na reunião, e coordenadores dos cursos

para  a  realização  do  diagnóstico  dos  arquivos  presentes  nas  coordenações.  Mariza

informa  que  a  comissão  de  criação  do  Parque  da  Ciência  enviará  email  aos

coordenadores de curso sobre o projeto e um questionário a ser respondido. Conforme

orientação  da  COGRAD a  oferta  de  Núcleos  Livres  serão  feitas  pela  Secretaria  da

CIAGRA e sugere as disciplinas sejam enviadas até dia 05 de setembro no e-mail da
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CIAGRA. Ponto  1-  Ponto  retirado  da  pauta  e  adiado  para  a  próxima  reunião.  Em

votação, aprovado por unanimidade.  Ponto 2 – Relatora Profa Karina. A assessoria de

Monitoria  da  REJ,  Profa  Alana,  indicou  o  nome  da  Profa  Adriana,  do  curso  de

Zootecnia,  para  suplente  da  coordenação  de  Monitoria  da  CIAGRA.  Em  votação,

aprovado por unanimidade. Ponto 3- Relator Darly. Apresenta e solicita a aprovação da

disciplina  de  Seminários  em Ciências  Agrárias  como  Núcleo  Livre  da  Agronomia.

Aprovado por 15 votos e 1 abstenção. Ponto 4-  Relator  Darly.  Apresenta e solicita

aprovação do novo PPC da Agronomia. Aprovado por 15 votos e 1 abstenção. Ponto 5-

Relator Américo. Apresenta a Resolução e o cronograma dos processos de quebra de pré

e co-requisitos. Cronograma: até o dia 15 de setembro abertura de processo no protocolo

(prazo  estipulado  pela  resolução);  até  dia  26  de  setembro:  CIAGRA repassar  os

processos para o NDE dos cursos; dia 07 de outubro: aprovação dos pareceres do NDE

na reunião ordinária  da CIAGRA e dia  11 de outubro entregar  os  processos  para a

COGRAD, ou o setor responsável pela matrícula. Aprovado por unanimidade. Ponto 6 -

Américo apresenta o provável organograma da Seccional CEGEF e os problemas em

relação ao plano da forma que está proposto, bem como suas considerações. Em regime

de  discussão,  Prof  Timossi,  Ana  Luísa,  Igo,  Fernando  e  Marcos  Humberto  fazem

questionamentos  e  considerações.  Américo  encaminha  a  aprovação  do organograma

sugerido pela CIAGRA, sendo que o Departamento de Transporte e a Fazenda Escola

não devem ser gerenciados pelo Centro de Gestão do Espaço Físico – CEGEF da Regional

Jataí.  Em votação,  aprovado por  14 votos  a  favor  e 2 abstenções.  Ponto 7-  Relator

Marcos Humberto. Apresenta e solicita manifestação sobre Convênio entre FUNARBE,

EMBRAPA e  UFG/REJ,  de  Prestação de  Serviços  Técnicos  –  PAQLF (Laboratório

Solos), sendo que o Laboratório será responsável pelo recurso para manter o convênio.

Em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  Ponto  8-  Relatora  Daniela.  Apresenta  os

Planos  de  Trabalho de  Laudos  Técnicos  emitidos  pelo  Prof.  Robson  e  equipe para

empresas. Profa Roberta informa que os projetos foram aprovados na SIEC. Aprovado

por  15  favoráveis  e  1  abstenção.  Ponto  9-  Prof  Américo  relata  as  certidões  Ad

referendum emitidas  pelo  Colegiado  da  CIAGRA: Aprovação  da  alteração  da

coordenação do curso de especialização em Produção Florestal, com a indicação do Prof

Danival  como  coordenador  e  Edmilson  como  vice;  Aprovação  da  oferta  de  vagas

remanescentes dos cursos de Zootecnia (18 vagas), Agronomia (5 vagas) e Medicina

Veterinária  (nenhuma  vaga)  por  meio  do  Edital  de  Vagas  Remanescentes  2016-2.

Certidões  aprovadas  por  unanimidade.  Ponto  10-  Aprovação  do  parecer  da  CAD
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Associados para o processo 23070.006601/2016-73 do prof. Fernando José dos Santos

Dias. Relatado pela Ana Luísa. Aprovado por 15 votos e 1 abstenção. Prof Américo

solicita inserção de ponto, a tratar da aprovação do parecer da CAD do prof Leandro e

aprovação do projeto de pesquisa da Assessoria  de pesquisa.  Inserção aprovada por

unanimidade.  Ponto 11 – Prof. Fernando relata a aprovação do parecer da CAD no

processo do Prof Leandro Flávio Carneiro. Aprovado por unanimidade. Prof Igo relata e

solicita aprovação nos projetos de pesquisa  “Aditivos nutricionais podem auxiliar na

resistência  do tambaqui  (colossoma  macropomum)  ao  estresse  por  transporte.”  do

professor  Igo  e  “Resistência  antimicrobiana  em  populações  de  escherichia  coli

presentes no trato intestinal de cães"  do professor Ariel Eurides Stela. Aprovados por

unanimidade. Outros Assuntos: Profa Ana Luísa indica a necessidade de portaria para

os professores médicos veterinários que atendem os animais da Fazenda Escola. Profa

Roberta  e  Prof  Henrique  consideram  sobre  a  proposição.  Prof  Darly  levanta  a

necessidade de implementar o calendário de eventos da CIAGRA, para programar as

aulas e liberação dos alunos e Prof Henrique considera sobre o calendário da UFG. Prof

Américo sugere realizar a discussão entre os pares e na próxima reunião da CIAGRA,

se for o  caso,  referendar  o nome e a  portaria,  assim como discutir  o calendário da

CIAGRA. Prof Igo comunica aos cursos que usam animais para experimento, que os

dados foram apresentados no CEUA. É que é preciso um médico veterinário para ser

responsável pela CEUA como RT- Responsável Técnico- e fiscalizar os trabalhos dos

cursos que usam animais. Prof Henrique e Profa Márcia fazem considerações sobre a

necessidade e trabalho do RT. Profa Karina alerta aos professores que são conselheiros,

que pode haver problema com as disciplinas e com as avaliações dos alunos. Nada mais

a relatar. Eu Mariza Souza Dias, secretária da CIAGRA, lavrei esta ata em vinte e nove

de setembro de dois e dezesseis, a qual será apreciada, aprovada na próxima reunião

ordinária  deste  Colegiado,  por  todos  os  participantes  presentes  conforme  lista  de

presença em anexo.
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